
Direito Processual Penal 

01- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais.
b) A renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova.
c) Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a 
dizer, dentro de três dias, se o aceita, devendo, ao mesmo tempo, ser cientificado de que o seu 
silêncio importará aceitação.
d) Aceito o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade.
e) A aceitação do perdão fora do processo constará de declaração assinada, exclusivamente, pelo 
querelado.

02- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos 
atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública.
b)  Nos juízos coletivos,  não poderão servir  no mesmo processo os juízes que forem entre si  
parentes, consangüíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o segundo grau, inclusive.
c) O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução 
do  casamento  que  Ihe  tiver  dado  causa,  salvo  sobrevindo  descendentes;  mas,  ainda  que 
dissolvido o casamento  sem descendentes,  não funcionará como juiz  o  sogro,  o  padrasto,  o 
cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo.
d) A suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de 
propósito der motivo para criá-la.
e) Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das 
partes  for  seu cônjuge,  ou  parente,  consangüíneo  ou afim,  em linha  reta  ou colateral,  até  o 
terceiro grau, inclusive, e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à 
suspeição e aos impedimentos dos juízes.

03- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a)  A  impossibilidade  de  identificação  do  acusado  com  o  seu  verdadeiro  nome  ou  outros 
qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no 
curso  do  processo,  do  julgamento  ou  da  execução  da  sentença,  se  for  descoberta  a  sua 
qualificação,  far-se-á  a  retificação,  por  termo,  nos  autos,  sem prejuízo  da  validade  dos  atos 
precedentes.
b) Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro 
ato  que,  sem  ele,  não  possa  ser  realizado,  a  autoridade  deverá  mandar  conduzi-lo  à  sua 
presença.
c) Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor.
d) Ao acusado menor dar-se-á curador.
e) Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a 
todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação.

04- Leia, analise e marque a alternativa incorreta:
a) Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, o 
ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 311 

do CPP.
b) O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no 
estado em que se achar.
c) O co-réu no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público.

1      Art. 31.  No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de 
oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.



d) O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente.
e) Do despacho que admitir, ou não, o assistente, caberá recurso, devendo, entretanto, constar 
dos autos o pedido e a decisão.

05-  Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-
lhe processar e julgar, originariamente:
I -  nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do 
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
II - nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os 
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I da 
CF/882, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de 
missão diplomática de caráter permanente;
III - a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.
a) os itens I e II são os únicos corretos;
b) os itens I e III são os únicos corretos;
c) os itens II e III são os únicos corretos;
d) todos os itens estão corretos;
e) todos os itens estão incorretos.

Gabarito
01. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o disposto no artigo 59 do 
CPP:  Art. 59.  A aceitação do perdão fora  do processo constará de declaração assinada pelo 
querelado, por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. (grifo nosso)

02. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 253 do 
CPP: Art. 253.  Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que forem 
entre  si  parentes,  consangüíneos  ou  afins,  em  linha  reta  ou  colateral  até  o  terceiro grau, 
inclusive. (grifo nosso)

03. B
Comentário: Responde à questão a alternativa “b” de acordo com o disposto no artigo 260 do 
CPP:  Art. 260.  Se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento ou 
qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-
lo à sua presença. (grifo nosso)

04. E
Comentário: Responde à questão a alternativa “e” de acordo com o disposto no artigo 273 do 
CPP:  Art. 273.  Do despacho que admitir, ou não, o assistente,  não caberá recurso, devendo, 
entretanto, constar dos autos o pedido e a decisão. (grifo nosso)

05. D
Comentário: Responde à questão a alternativa “d” de acordo, respectivamente, com o disposto 
nas alíneas “b”, “c” e “j”, inciso I do art. 102 da CF/88.

2         Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem 

como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da 
mesma natureza conexos com aqueles; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 02/09/99)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc23.htm#art52i



